„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Materiał opracowany przez Departament PROW Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach II Schematu Pomocy Technicznej Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Regulaminu Konkursu
„Najpiękniejsza Wieś Lubuska 2019”
Cel konkursu:
Podniesienie atrakcyjności wsi i poprawa jakości życia jej mieszkańców poprzez:
- aktywizację i integrację wspólnot wiejskich,
- wzmacnianie tożsamości lokalnej - ochronę dziedzictwa kulturowego wsi,
- dbałość o estetykę i zachowanie krajobrazu wiejskiego oraz ładu przestrzennego
i architektonicznego wsi,
- realizację przedsięwzięć kształtujących warunki życia mieszkańców.
Konkurs ma inspirować mieszkańców wsi województwa lubuskiego i upowszechniać najlepsze
wzorce działania poszczególnych sołectw.
Warunki uczestnictwa:
1. Zgłoszenie sołectwa przez sołtysa lub osobę upoważnioną przez sołtysa. Za prawidłowe
zgłoszenie uznaje się przedłożenie kompletu dokumentów lub ich przesłanie (decyduje
data wpływu) na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Ul. Podgórna 7
65 – 057 Zielona Góra
Z dopiskiem: Najpiękniejsza Wieś Lubuska 2019
2. W konkursie nie mogą brać udziału wsie, w których znajduje się siedziba gminy, a także
zdobywcy I miejsca w konkursach w ubiegłych 5 latach.
3. Zdobycie pierwszego miejsca wyklucza z udziału w pięciu kolejnych edycjach konkursu.
Laureat I miejsca otrzyma tytuł: „Najpiękniejsza Wieś Lubuska 2019 roku”.
4. Zdobycie II i III miejsca wyklucza laureatów z udziału w dwóch kolejnych edycjach
konkursu.

5. Komisja spośród wszystkich zgłoszeń - na podstawie nadesłanych materiałów
dokumentacyjnych - wytypuje 10 wsi, w których przeprowadzona zostanie wizytacja terenowa.
Komisja zastrzega sobie prawo zmiany liczby wsi wybranych do wizytacji.
6. Sporządzenie następujących materiałów dokumentacyjnych jest obligatoryjne:
a. formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1),
b. oświadczenie dotyczące własności i praw autorskich do zdjęć (załącznik nr 2),
c. materiał dokumentacyjny w formie opisu o objętości maksymalnie 1 strony A4 (maksimum 2000
znaków ze spacjami) dla każdego z 3 głównych kryteriów oceny wyszczególnionych
w załączniku nr 4; do materiału opisowego należy dołączyć po 3 zdjęcia (łącznie max 9 zdjęć)
do każdego z głównych kryteriów oceny (w formacie *.jpg) opatrzonych stosownym opisem;
materiał należy dostarczyć w skoroszycie wpinanym wraz z płytą CD z nagranym pełnym
materiałem opisowym i zdjęciami.
7. Materiały niespełniające wymagań konkursowych będą odrzucane przez Komisję Konkursową.
Harmonogram konkursu:
Termin składania zgłoszeń – od 26 sierpnia do 13 września 2019 roku.
Ocena formalna zgłoszeń przez Komisję Konkursową oraz wizytacja we wsiach - od 16 września
do 5 października 2019 roku.
Planowany termin podsumowania konkursu – początek października 2019 roku.
Terminy wizytacji wytypowanych wsi zostaną ustalone przez przewodniczącego Komisji
Konkursowej i przekazane do sołectw co najmniej 5 dni przed wizytacją.
Ocena zgłoszeń:
1. Oceny zgłoszeń dokonuje Komisja Konkursowa.
2. Komisja Konkursową powołuje wicemarszałek zarządu województwa lubuskiego –
odpowiednio w ramach sprawowanego nadzoru.
3. Członkowie Komisji Konkursowej wybierają spośród siebie przewodniczącego Komisji.
4. Członkowie Komisji przed przystąpieniem do pracy podpisują deklarację bezstronności
zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 4. Członkowie Komisji, którzy są
mieszkańcami, względnie uczestniczą aktywnie w życiu sołectwa – uczestnika konkursu, są
wyłączeni z oceny danej wsi.
5. Ocena dokonywana jest w oparciu o kryteria konkursowe i punktową skalę ocen podaną
w załączniku nr 3. Uzyskane oceny pozostają do wyłącznej wiadomości Komisji.
6. Komisja dokonuje oceny w składzie nie mniejszym niż 3 osoby, w oparciu o dostarczony
materiał dokumentacyjny i wyniki wizytacji wsi.
7. Wizytacji wytypowanych wsi dokonuje się w obecności sołtysa, lub upoważnionego przez
niego reprezentanta wsi.
8. Komisja może przyznać nagrody równorzędne, lub nie przyznać nagrody danego stopnia,
co może się wiązać ze zmianą wysokości ustalonych nagród.
9. Komisja może przyznać wyróżnienia.
10. Komisja w komunikacie końcowym uzasadnia decyzje o przyznaniu nagród i wyróżnień.

Nagrody i wyróżnienia:
Wysokość nagród w Konkursie na „Najpiękniejszą Wieś Lubuską 2019 roku”:

Miejsce
I
II
III
IV
V
VI - X

Wysokość nagrody
15 000 zł
12 000 zł
10 000 zł
5 000 zł
3 000 zł
1 000 zł – tytułem wyróżnienia

Ewentualne wyróżnienia mogą mieć charakter finansowy lub rzeczowy.
W wypadku pozyskania dodatkowych środków i sponsorów mogą być przyznane dodatkowe
nagrody dla laureatów Konkursu. Sponsor może określić cel i sposób wykorzystania środków.
Nagrody/wyróżnienia są przekazywane na konto Gminy, do której należy miejscowość.
Postanowienia końcowe:
1. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
2. Komisja nie uzasadnia decyzji o nieprzyznaniu nagrody.
3. Prawo interpretacji regulaminu Konkursu i rozstrzygania kwestii nieujętych w regulaminie
przysługuje przewodniczącemu Komisji.
4. Członkom Komisji Konkursowej nie przysługuje wynagrodzenie za udział w pracach
Komisji.
Konkurs jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach II Schematu Pomocy Technicznej Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz ze środków budżetu Województwa
Lubskiego.

